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 În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, în cursul lunii august 2008 : 

 
o Serviciul Certificare Tehnică Nave/FSC şi Inspectoratele Tehnice a executat mai 

multe acţiuni vizând atât îmbunătăţirea cadrului legislativ-normativ cât şi inspecţii de certificare nave şi 
echipamente navale, astfel: 

• La navele maritime pentru voiaje în ape naţionale au fost efectuate: o inspecţie iniţială, 13 
inspecţii anuale, trei inspecţii ocazionale, şase inspecţii pe uscat, două inspecţii recertificare şi patru 
supravegheri reparaţii nave. 

• La navele maritime pentru voiaje în ape internaţionale au fost efectuate: trei inspecţii FSC, 
trei reinspecţii FSC, două inspecţii pentru voiaje internaţionale ocazionale şi o inspecţie pentru 
înmatriculare. 

• La navele de navigaţie interioară au fost efectuate: trei inspecţii iniţiale, 50 inspecţii de 
reînnoire certificate, 211 inspecţii anuale, 39 inspecţii ocazionale, 50 inspecţii în doc, şapte inspecţii 
speciale, 91 inspecţii de înmatriculare şi au fost supravegheate lucrările de reparaţii la 52 nave. Au fost 
supravegheate lucrările de construcţie la şapte nave şi au fost eliberate trei certificate de tonaj. 

• La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 46 inspecţii periodice, 54 inspecţii pentru 
înmatriculare şi o inspecţie pentru reînmatriculare. 

• La motovehicule nautice au fost efectuate 10 inspecţii. 
• La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate 23 inspecţii de înmatriculare.  

 
o Avizări Produse Navale şi Industriale:  

 
• În cursul acestei luni s-a avizat documentaţia tehnică pentru nouă societăţi.  
• Au fost avizate şapte documentaţii tehnice. 
• S-au supravegheat materiale şi produse industriale pentru certificare după cum urmează:  

9,29 tone tablă, 9,87 tone parâme şi s-au supravegheat 130 cutii derivaţie. 
 

o Serviciul Înmatriculări Nave a efectuat următoarele operaţiuni: 
 

• Nave maritime şi de navigaţie interioară:   
 

- Autorizare şi înscriere nave în construcţie: 12 
- Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului  roman pentru nave nou 

construite: 1 
- Scoatere din evidenta nave nou construite: 6 
- Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea  navelor şi 

eliberarea actelor de naţionalitate: 9 
- Eliberarea actelor de nationalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate în 

registrele matricole: 11 
- Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate: 8 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave: 15 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat/contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori:  7 
- Radiere transcriere sarcini: 5 
- Transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 4 
- Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 9 
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. nave: 23 
- Autorizaţii modificare navă: 2 
- Înscriere în registrele matricole a procesului verbal de sechestru: 2 
- Radiere menţiuni privind sechestrul: 2 



 

 
• Ambarcaţiuni  de agrement  

 
- Autorizare şi înscriere ambarcaţiuni în construcţie: 5 
- Transcriere contract de armare nave în construcţie: 2 
- Scoatere din evidenţă ambarcaţiuni nou construite: 1 
- Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare 

acte de naţionalitate: 141 
- Eliberare acte de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate în registrele 

matricole: 9 
- Prelungire valabilitate  acte de  naţionalitate: 41 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate  

 ambarcaţiuni:  18 
- Inspectii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă): 65 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat /contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori: 18 
- Radiere transcriere sarcini: 3 
- Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere ambarcaţiuni: 6 
- Suspendare drept arborare pavilion român: 1 
- Trecerea navei la categoria ambarcaţiuni de agrement: 1 
- Transcriere transmitere drept de proprietate ambarcaţiuni agrement în construcţie: 18 
- Autorizaţii modificare: 1 

                       - Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. 
ambarcaţiuni: 17. 

 
o Serviciul Port State Control a inspectat şi reinspectat PSC un număr de 65 nave şi au 

reţinute patru nave, aceste date introducându-se în baza de date SIRENAC a Paris MoU şi în baza de 
date BSIS a BSMoU. 

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi au fost executate un număr de 11 inspecţii şi 
reinspecţii PSC/FSC la nave maritime sub pavilion român şi străin. 

     În cursul  lunii august a  fost inspectată şi reinspectată PSC, în portul Tulcea, nava maritimă 
Shrivan, pavilion Malta, nr IMO 9368596, la care s-au constatat două deficienţe, fără reţinere. 

 
o Serviciul Inspecţii, Control, Operare, Mărfuri Periculoase a executat mai multe acţiuni 

vizând inspecţii şi supraveghere operare nave, astfel: 
 

- 10 inspectori din cadrul serviciului  au efectuat un număr de 150 inspecţii în vederea 
eliberării Permisului de Operare; 

- 21 inspectori din cadrul serviciului au efectuat supravegherea unui număr de  147 nave; 
- 2 inspectori din cadrul serviciului au efectuat un număr de 18 inspecţii pentru eliberarea 

permiselor de “gas free”. 
 
   Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, în cursul lunii august 2008, a 
efectuat următoarele operaţiuni: 
Nr. crt.  Operaţiuni prestate august 2008
 SICPNM CONSTANŢA   
1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 73 
2 Preschimbări/ duplicate CM 36 
3 Eliberare certificate de competenţă (brevete/certificate de capacitate 

maritime şi maritim portuare) - COC 
212 

4 Reconfirmări certificate de competenta - COC 97 
5 Preschimbări/ duplicate COC 5 
6 Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 196 
7 Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime 

(ACC99) 
42 

8 Certificate naţionale de specializare (FTK) 77 



 

9 Certificate naţionale de specializare (STK-P) 47 
10 Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 38 
11 Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 13 
12 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 135 
13 Certificate naţionale de specializare (BRS) 1 
14 Prelungiri CM (vize) 1003 
15 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 3463 
16 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 457 
17 Preschimbări CAA 99 
 SICPNF GALAŢI   
1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CS 37 
2 Eliberare/ Preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de 

capacitate fluviale) - DA 
 

86 
3 Reconfirmări documente de atestare - DA 31 
4 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 283 
5 Preschimbare/prelungire/duplicate CAA 296 
6 Prelungiri CM (vize) 83 
7 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 1674 
8 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 81 
9 Sesiuni examen profesionişti 1 
10 Sesiuni examen conducători ambarcaţiune agrement 3 
11 Eliberare certificat radar 14 
12 Eliberare carnet serviciu 65 
13 Prelungiri CS 8 
 SEC-STCW  
1 sesiuni examen brevetaţi  4 
2  înscrişi 208 
3  promovaţi 138 
4  nepromovaţi 27 
5 sesiune examen nebrevetaţi 4 
6  înscrişi 30 
7  promovaţi 18 
8  nepromovaţi 8 
9 sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 3 
10  înscrişi 186 
11  promovaţi 167 
12  nepromovaţi 63 
13 verificări externe  321 
14 confirmări autenticitate documente 108 
 AUTORIZARI CREWING  
1 eliberare autoriz. crewing 1 
2 prelungire autoriz. crewing 3 
3 duplicate autoriz. crewing 1 
4 inspecţii crewing 10 
5 Total autorizaţii valabile 108 
 

În cadrul Centrului Maritim de Coordonare, în cursul lunii august 2008, situaţia activităţii este 
următoarea:  

 
o Serviciul SAR – Poluare 

 
În cadrul activităţii de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, conform prevederilor 

Convenţiei SAR ’79, s-au înregistrat şi coordonat patru acţiuni de salvare de vieţi omeneşti pe mare şi s-
au înregistrat cinci alerte false.  

 



 

o Serviciul Dirijare Trafic  
 
A monitorizat şi controlat mişcările de nave în portul Constanţa astfel: 
- sosiri: 46 
- plecări: 483 
- mutări: 87. 

 
Serviciul Investiţii Achiziţii Publice a demarat procedurile de achiziţie pentru atribuirea 

următoarelor contracte: 
- „Sediu Căpitănia Zonală Giurgiu”. Procedura aplicată: licitaţie deschisă. Depunerea ofertelor a avut 
loc în data de 14.08.2008. 
-  „Soft Web Design”. Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace electronice. Depunerea   
ofertelor a avut loc în data de 21.08.2008. Procedura de atribuire a fost anulată deoarece nu a fost depusă 
nici o ofertă.  

Pe parcursul lunii au fost  încheiate următoarele contracte: 
- contractul de furnizare „Subscripţii soluţii antivirus şi antispam” cu societatea  SC CRUCIAL SISTEMS 
SRL Constanţa. Data încheierii contractului 07.08.2008. 
- contractul de furnizare „Subsripţii soluţii de securitate  şi protecţia sistemului informatic” cu societatea  
SC CRUCIAL SISTEMS SRL Constanţa. Data încheierii contractului 07.08.2008. 
  În cursul lunii august au fost publicate anunţuri de participare în SEAP pentru atribuirea 
următoarelor contracte: 
- „Soft Web Design”. Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace electronice. Depunerea   
ofertelor a fost reprogramată în data de 23.09.2008; 
- „Aplicaţie personal navigant - SEAFERERS”.  Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace 
electronice. Depunerea ofertelor  va avea loc  în data de 08.09.2008;  
- „Sediu Căpitănie Constanţa Sud Agigea”. Procedura aplicată: cerere de oferte. Depunerea ofertelor va 
avea loc  în data de 10.09.2008;  
- „Şalupe cu corp metalic Al.”. Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace electronice. 
Depunerea ofertelor va avea loc în data de 19.09.2008;  
- „Reînnoire contract de licenţiere Microsoft şi pachetul de servicii upgrade asociate”. Procedura 
aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace electronice. Depunerea ofertelor va avea loc în data de 
14.10.2008. 
 
  Serviciul Supraveghere Piaţă în cursul lunii august 2008 a desfăsurat următoarele activităţi 
specifice: 

• Controale efectuate la producătorii şi distribuitorii de ambarcaţiuni de agrement şi accesorii 
pentru acestea: 
- ROLEX IMPEX Zalău – producător de ambarcaţiuni de agrement; 
- PLASTMOD Târgu Mureş – producător de ambarcaţiuni de agrement. 

• Inspecţii efectuate la ambarcaţiuni de agrement: 
- 25 inspecţii tehnice în vederea înmatriculării ambarcaţiunilor de agrement în valoare totală de 

6761 lei. 
 

În cele ce urmează, se prezintă activităţile desfăşurate în luna august 2008, în cadrul Căpităniilor 
Zonale: 
 

o Căpitănia Zonală Constanţa: 
  

În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei evenimentelor 
de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Constanţa au fost efectuate formalităţi de sosire/plecare la un 
număr de 4015 nave, din care 2478 nave româneşti şi 1537 nave sub pavilion străin. S-au constatat cinci 
contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 20.500 lei. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Constanţa, în luna august 2008 au 
fost emise cinci avize către navigatori de notificare privind avizele rămase în vigoare la data de 
01.08.2008 de atenţionare privind lipsă semnale plutitoare, de atenţionare reamplasare semnale 
plutitoare, precum şi exerciţii de tragere cu instalaţii şi aparatură militară în zona Cap Midia şi Mangalia. 



 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 43 
andocări/lansări. De asemenea au fost eliberate un număr de 46 autorizaţii de reparaţii la navele 
staţionate în port, au fost controlate navele ce au încărcat cherestea în magazii şi pe punte, cărora li s-au 
eliberat Instrucţiuni pentru încărcarea mărfurilor pe punte. 
 

o Căpitănia Zonală Giurgiu: 
 

Căpitănia Zonală Giurgiu a efectuat în cursul lunii august 2008 formalităţi de sosire/plecare la un 
număr de 1065 nave. În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea apariţiei 
evenimentelor de navigaţie în cadrul capităniilor de port şi oficiilor de căpitănie din subordine, s-au 
efectuat un număr de 42 controale la navele româneşti şi 61 controale la nave sub pavilion străin. În 
urma controalelor efectuate au fost aplicate două amenzi contravenţionale în valoare de 1.500 lei. 

Au fost efectuate trei controale pe linia prevenirii poluării la nave.  
În cursul lunii august au fost efectuate doua andocări şi două lansări de navă pentru reparaţii 

corp.  
Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisidicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, în luna 

august au fost emise trei avize către navigatori. 
În cursul lunii a avut loc un eveniment de navigaţie în data de 24.08.2008, orele 1615, la punctul de 

trecere „Regie” situat pe braţul Ostrov, în zona de jurisdicţie a Căpităniee de Port Călăraşi: în timpul 
operaţiunii de îmbarcare  autovehicule pe bacul de trecere format din Remorcher „Plaiul Viilor” şi 
Pontonul „670” , după îmbarcare  pe bac o autocisternă încărcată cu 20 tone de vin a căzut în apă . Nu au 
fost victime, trecerea fiind oprită în intervalul  1615 -1945 , timp în care două automacarale ale S.C. 
ASTALROM S.A. Călăraşi au desfăşurat operaţiuni de scoatere a autocisternei din apă şi deblocarea 
activităţii la punctul de trecere. Autocisterna a fost ridicată pe mal la orele 1945, oră de la care activitatea 
la punctul de trecere  „Regie” a fost reluată. Cercetarea evenimentului se face de ofiţerii Căpităniei 
Portului Călăraşi. 

În cursul lunii august 2008 s-au emis două autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de  
transport naval şi activităţi conexe şi auxiliare acestora, au fost reconfirmate prin viză anuală opt 
autorizaţii de funcţionare şi au fost retrase două autorizaţii. 
 

o Căpitănia Zonală Galaţi: 
 

În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei evenimentelor 
de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Galaţi au fost efectuate un număr de 222 controale, ocazie cu 
care au fost verificate un număr de 88 nave româneşti şi 134 nave sub pavilion străin. S-au constatat 
cinci contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 2.000 lei.  

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi s-au efectuat inspecţii tehnice privind operaţiuni 
de încărcare/descărcare produse petroliere la patru nave şi supravegherea acestora pe timpul operării, s-
au efectuat inspecţii la două terminale de operare produse petroliere, au fost efectuate cinci inspecţii în 
vederea eliberării certificatului GAS FREE şi s-a eliberat un permis de lucru cu foc. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 43 andocări 
şi 45 lansări, s-au emis 20 autorizări de bunkeraj în alte locuri decât cele special amenajate, s-a emis o 
autorizaţie de reparaţii la nave, s-au eliberat zece autorizaţii pentru construcţii nave şi una de 
dezmembrare navă, au fost emise două avize pentru înfiinţare puncte de lucru izolat.  

S-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 20 nave de navigaţie interioară. 
Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi, în luna august 

2008 au fost emise zece avize către navigatori de atenţionare privind unele lucrări de scafandrerie şi 
dragaj în vederea ranfluării epavei pasagerului „Transilvania”, privind locurile permise pentru ancoraj şi 
rondou în portul Galaţi, privind festivităţile organizate în zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi cu prilejul 
Zilei Marinei, de atenţionare privind delimitarea unui sector pe care se pot desfăşura activităţi de 
agrement şi sport nautic în Portul Galaţi, de atenţionare privind navigaţia în zona portului Galaţi în 
condiţiile deversării de materiale de către râurile Siret şi Prut în Dunăre datorită cotelor foarte crescute 
ale acestor râuri.  

În luna august 2008 în zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi au fost înregistrate cinci evenimente de 
navigaţie după cum urmează: 

Căpitănia Portului Galaţi 



 

• La data de 09.08.2008 orele 0930 în timpul manevrei de scoatere din dană a pasagerului „Tudor 
Vladimirescu” de împingătorul „Filiaşi 7” a fost acroşată şalupa „Patrol 2” în urma căreia s-au 
înregistrat avarii minore. În urma cercetărilor efectuate de ofiţerii Căpităniei Portului Galaţi, 
conducătorul împingătorului „Filiaşi 7” a fost sancţionat contravenţional pentru neasigurarea pasagerului 
„Tudor Vladimirescu” pe timpul manevrei.  
• La data de 13.08.2008, ora 1600, la km 156, în timpul manevrei de rondou cu barja „2248” 
împingătorul „Giurgiu 9”, sub pavilion România, a simţit o lovitură puternică în zona pupa. Raportul de 
avarie a fost înregistrat fără declaraţii. 

Căpitănia Portului Brăila 
• La data de 12.08.2008, în jurul orei 1800, ambarcaţiunea de agrement tip BAJA 192 ISLANDER, 
înmatriculată la Căpitănia Portului Brăila cu nr. 0812-ANDREEA, navigând amonte în zona km.180 a 
simţit o lovitură puternică după care motorul s-a oprit. La andocarea navei s-au constatat avarii 
consemnate în procesul verbal de constatare şi în Raportul de avarie care a fost înregistrat la Căpitănia 
Portului Brăila sub nr. 3823 din 13.08.2008.Cercetarea se face de ofiţerii Căpităniei Portului Brăila.  
• La data de 13.08.2008, ambarcaţiunea de agrement tip SEA RAY 175 Sport, înmatriculată la 
Căpitănia Portului Brăila cu nr. 0823-ALINA, în timpul manevrei de acostare a lovit cu prova pontonul 
de acostare suferind avarii consemnate în procesul verbal de constatare şi în Raportul de avarie care a 
fost înregistrat la Căpitănia Portului Brăila sub nr. 3836 din 14.08.2008. Cercetarea se face de ofiţerii 
Căpităniei Portului Brăila. 
•  La data de 13.08.2008, în jurul orei 2230, datorită unei probleme tehnice în timpul unei manevre de 
schimbare a danei, împingătorul DEDA, sub pavilion România, a intrat în coliziune cu M/V AKHMED 
MAHMUDOV, pavilion Malta, sub operaţiuni de încărcare cu grâu, în dana 35/36, Bazin Docuri Brăila. 
În urma coliziunii s-au înregistrat avarii minore. Protestul de mare înaintat de comandantul M/V 
AKHMED MAHMUDOV a fost înregistrat la Căpitănia Portului Brăila sub nr. 3846 din 14.08.2008. 
Cercetarea se face de ofiţerii Căpităniei Portului Brăila. 
 

o Căpitănia Zonală Tulcea: 
 

În luna august 2008 au fost efectuate formalităţi de sosire/plecare la un număr de 2571 nave care 
au sosit/plecat în porturile de pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 2431 nave 
fluviale şi 140 nave maritime sub pavilion român şi străin.  

În urma controalelor efectuate au fost aplicate opt amenzi contravenţionale în sumă de 22500 lei 
şi a fost oprit din navigaţie tancul fluvial „2141”, proprietar SC VISTORIA OIL SRL Bucureşti, pentru 
lipsă raport tehnic de inspecţie. 

În cursul lunii august 2008, pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea  au avut loc opt 
evenimente de navigaţie, şase fiind  uşoare, de tipul viză fără declaraţii, restul fiind prezentate în 
continuare:   

1. La data de 12.08.2008, orele 18.oo, ambarcaţiunea 0413-Dej, aflată în marş amonte pe 
Dunăre, cu şase persoane la bord, pe fondul navigării prea aproape de mal şi a neatenţiei conducătorului, 
a lovit o rădăcină de salcie ce ieşea din apă, la mal stâng, Mila 35. Ambarcaţiunea a fost avariată iar 
conducătorul rănit. Conducătorul a fost sancţionat contravenţional pentru neluarea măsurilor de vigilenţă 
cerute de Regulamentul de Navigaţie pe Dunăre. 

2. La data de 23.08.2008, ambarcaţiunea de agrement cu motor 0587 MHM, cu patru persoane la 
bord, efectuând o manevră de depăşire a unei alte ambarcaţiuni pe canal Uzlina din Delta Dunării, s-a 
şters de o altă ambarcaţiune ce venea din sens opus, şi s-a răsturnat. Pasagerii au fost salvaţi fără 
vătămări. Evenimentul s-a produs pe fondul neluării măsurilor de vigilenţă de către conducător, acesta a 
fost sancţionat contravenţional.     

 
o Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin: 

 
În cursul lunii august 2008 un număr de 2040 nave au intrat în port cu formalităţi de sosire 

efectuate, din care: 427  nave fără marfă, 1509 cu marfă şi 107 nave în tranzit, precum şi un număr de 
2040 nave au ieşit din port cu formalităţi de plecare efectuate, din care: 459 nave fără marfă,  1477 cu 
marfă şi 104 nave cu marfă în tranzit. 



 

            În luna august 2008, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control, au fost efectuate 131 
de controale la nave sub pavilion român şi 139 controale la nave sub pavilion străin la care nu s-au 
constatat deficienţe.  
 În luna august au fost eliberate patru autorizaţii de construcţie pentru nave noi de către Căpitănia 
Portului Orşova.  
 În cursul acestei luni, în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin au fost 
consemnate  patru evenimente de navigaţie şi anume : 
       Căpitănia Portului Drobeta Tr. Severin:  
1. În data de 23.08.2008 barja 298 din convoiul Giurgiu 4 a fost dusă la cheu, în portul Drobeta Tr. 
Severin pentru descărcare.După descărcare s-a observat că ancora barjei a agăţat o bombă de aviaţie în 
stare activă cu o greutate de aproximativ 250 kg. Au fost anunţate organele competente şi au fost luate 
măsurile necesare pentru scoaterea ei din perimetrul portuar. 
2. Eveniment de navigaţie petrecut la data de 28/29.08.2008, soldat cu punerea pe uscat a Docului 
plutitor  aflat în convoiul Rem. BAZIŞ şi Împ. TIMIŞ, la km. flv. 850, mal stâng. Punerea pe uscat s-a 
produs în timpul staţionării la ancoră, la locul oficial de ancorare. Cercetările se fac de ofiţerii Căpităniei 
Portului Dr. Tr. Severin. 
                  Oficiul de Căpitănie Moldova Veche:  
În data de 07.08.2008 s-a produs un eveniment de navigaţie soldat cu eşuarea convoiului Imp. 
MERCUR 301, aflat în marş amonte, în zona km.flv.1043, mal stâng. Cercetările se fac de ofiţerii             
Oficiului de Căpitănie Moldova Veche. 
       Oficiul de Căpitănie Calafat: 
La data de 23.08.2008, în dreptul km. fluvial 786 o ambarcaţiune de agrement cu motor, fără număr de 
identificare, cu patru persoane la bord, s-a scufundat în dreptul km 786. Din cele patru persoane aflate la 
bord una a disparut, iar ambarcaţiunea s-a scufundat . Cercetările se fac de ofiţerii Oficiului de Căpitănie 
Calafat. 
 În această lună situaţia autorizării şi controlul agenţilor economici se prezintă astfel : 
1. Nr. agenţi economici autorizaţi de C.Z.  Dr. Tr. Severin, până la 31.08.2008: 48 
2. Nr. agenţi economici autorizaţi în luna august: 1 
3. Autorizaţii vizate: 1 
4. Nr. autorizaţii retrase în luna august: 1 
5. Nr. agenţi economici controlaţi:  3 
 
 
 
 
 
 
 


